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OFERTA LABORAL “DIRECCIÓ OPERATIVA SERVEIS GENERALS” 

ENTITAT 

FUNDACIÓ EL LLINDAR: una escola, un lloc de vida que orienta i acompanya a adolescents i 
joves que es troben exclosos del sistema educatiu i social. Impulsa actuacions educatives i per a 
la professionalització. Acompanya la seva transició cap a la vida adulta, fomentant el seu retorn 
al sistema educatiu reglat, augmentant la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions 
al mercat laboral.  

Actualment, està consolidant un model educatiu d’Escola de Noves Oportunitats fonamentat 
en l’acompanyament subjectiu i la posada en marxa de recorreguts formatius més llargs, de 
professionalització, i que alternin formació i treball. Això passa per fer un treball específic per 
adaptar els continguts formatius a les necessitats laborals actuals, sobretot de les petites i 
mitjanes empreses del Baix Llobregat i el Barcelonès Sud, principal radi d’acció de l’entitat. 

DESCRIPCIÓ GENERAL  

La persona que ocupa la Direcció operativa de serveis generals, treballant en dependència de 
l’equip directiu, té com a missió fonamental garantir que el dia a dia de l’organització flueixi amb 
el mínim número d’entrebancs possibles, tot preveient i/o gestionant de forma resolutiva les 
incidències que puguin aparèixer en la quotidianitat. Això ho fa a partir de la gestió dels serveis 
sota la seva responsabilitat i de l’equip tècnic que hi està adscrit. 

En concret, gestiona el servei d’administració-comptabilitat i el d’infraestructures i, a més, 
impulsa i lidera el servei de gestió de persones, partint de la premissa que El Llindar treballa per 
la cura del jovent que atén i de les persones que hi treballen. 

FUNCIONS 

* Coordinar transversalment els serveis generals d’El Llindar (Administració-Comptabilitat, 
Secretaria, Persones i Infraestructures) i liderar l’equip tècnic que hi està adscrit, per tal de 
garantir que els engranatges interns de l’organització giren fluidament en el seu esdevenir diari, 
amb els mínims entrebancs possibles, que, en tot cas, es preveuen i/o gestionen en aparèixer: 

• Establint, revisant i avaluant processos i procediments interns de funcionament (ISO).  
• Orientant i planificant l’organització del treball dels diferents serveis i el seguiment de 

l’activitat de l’equip, tot definint les seves funcions i responsabilitats. 
• Supervisant el treball dels serveis, facilitant-ne la comunicació i el treball col·laboratiu,  

així com una orientació a la qualitat i als resultats. 
• Encarregant-se que les decisions preses en les reunions de l’equip directiu, a les quals 

pot assistir, i que afecten la seva àrea, es duguin a terme en temps i forma. 
• Planificant i dirigint reunions periòdiques de seguiment d’objectius i tasques entre el 

personal adscrit a la seva àrea. 
• Dissenyant mecanismes d’avaluació de l’activitat duta a terme, utilitzant indicadors 

adequats, i establir, si escau, mesures correctores. 
• Avaluant les competències força i les àrees de desenvolupament de les persones de 

l’equip i acompanyant-les en el seu procés de millora contínua. 
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• Generant un clima de confiança i afavorint la cohesió i el treball en col·laboració, tant a 
nivell del seu equip, com vers la resta d’àrees de l’entitat. 

• Motivant, acompanyant i empoderant l’equip, de forma individual a cada membre, així 
com en grup. 

* Gestionar el servei d’administració-comptabilitat d’El Llindar: 

• Liderant l’equip d’administració i comptabilitat, tot organitzant la seva feina, des de 
l’atorgament d’autonomia i responsabilitat, resolent dubtes o incidències i aportant una 
visió global i tranversal d’organització a la seva feina.  

• Assegurant-se que es manté una interlocució fluida amb la gestoria que duu els temes 
laborals i l’assessoria que es responsabilitza de la gestió financera. 

• Negociant quan escau amb proveïdors externs, com els mencionats o d’altres com 
asseguradores, auditories, etc. 

• Vetllant per la realització d’una adequada comptabilitat i impulsant la generació d’una 
comptabilitat analítica, per àrees de negoci i/o projectes. 

• Perseguint un funcionament clar, transparent i àgil dels aspectes laborals de 
l’organització: horaris, vacances, baixes, permisos, etc. 

• Garantint la qualitat de tot tipus de documentació oficial o pròpia de la fundació, així 
com l’existència d’un bon sistema d’arxiu tant físic com digital i la seva custòdia. 

• Assegurant un compliment idoni de la normativa de la Llei de protecció de dades i de les 
normes ISO, tot estant al corrent de possibles novetats o canvis que puguin afectar 
l’organització. 

* Assegurar la gestió administrativa i financera dels diferents projectes: 

• Llegint i interpretant la normativa de la convocatòria pública corresponent, els plecs 
administratius del concurs obert per l’administració o els encàrrecs de gestió, un cop 
s’ha rebut, a través de la Direcció d’innovació, la informació de l’interès d’El Llindar per 
prendre-hi part. 

• Extraient les implicacions a nivell administratiu i financer dels nous projectes. 
• Liderant la preparació del corresponent pressupost econòmic i presentar-lo, si escau, a 

l’equip directiu. 
• Monitorant l’adequada gestió administrativa i econòmica dels diferents projectes un 

cop atorgats. 
• Implementant les mesures organitzatives i d’equip acordades amb l’equip directiu per 

tirar endavant els nous projectes. 
• Vetllant per una adequada justificació econòmica dels projectes davant les 

administracions finançadores i la resolució de les hipotètiques incidències. 

* Impulsar i liderar el servei de gestió de persones a El Llindar: 

• Dissenyant el nou servei, tot partint de la premissa que El Llindar treballa per la cura del 
jovent que atén i de les persones que hi treballen. 

• Definint la política de règim intern d’El Llindar, conjuntament amb l’equip directiu. 
• Revisant i redefinint l’esquema organitzatiu d’ El Llindar, si escau i conjuntament amb 

l’equip directiu. 
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• Fent una planificació de les possibles necessitats de personal, tot coordinant-se amb 
l’equip directiu i els encarregats externs de la gestió financera d’El Llindar pel que fa als 
recursos econòmics disponibles previstos i a les remuneracions estipulades per a cada 
posició. 

• Supervisant la redacció o revisió dels diferents perfils professionals de l’entitat i la 
realització de processos de selecció per cobrir vacants a l’organització.  

• Definint el procés d’acollida del nou equip a l’organització, assegurant-se que hi prenen 
part les persones adequades i vetllant per una bona integració als equips. 

• Dissenyant amb les direccions d’àrea corresponents i, si escau, realitzant o participant 
en la formació inicial per al nou personal. 

• Analitzant i detectant necessitats de formació entre la plantilla d’El Llindar, per proposar 
accions formatives que hi donin resposta. 

• Recollint les valoracions realitzades per les persones responsables de servei, a efectes 
de continuïtat o finalització de relació laboral en cas de no superar el període de prova. 

• Donant suport a la Direcció de formació en la gestió dels períodes de pràctiques 
d’estudiants a l’entitat, així com el voluntariat. 

• Implantant un model d’avaluació de l’acompliment, per tal de generar plans de 
desenvolupament individual i/o d’equip en funció dels resultats obtinguts i dels reptes 
de futur de l’organització. 

• Mantenint interlocució amb el comitè d’empresa d’El Llindar. 

* Gestionar el servei d’infraestructures d’El Llindar: 

• Liderant la resolució d’incidències que tinguin impacte en el funcionament habitual de 
l’organització (sinistres, talls de subministres, etc.). 

• Vetllant pel bon manteniment dels edificis o locals on s’ubica El Llindar, emprenent les 
mesures que siguin necessàries al respecte (neteja, pintura, petites reparacions, etc.). 

• Garantint que es compleixen les mesures de seguretat permanents i contingents. 
• Preveient les implicacions a nivell d’infraestructures de la prestació de nous serveis o 

projectes a El Llindar, tot coordinant-se amb l’equip directiu i valorant l’impacte 
econòmic i els recursos necessaris. 

• Negociant, quan escaigui, amb proveïdors de serveis o subministraments, per a la 
realització de nous projectes, per ampliació dels existents o per ubicació a nous locals. 

• Supervisant el servei ofert pels proveïdors de sistemes informàtics. 
• Liderant els processos d’homologació de nous espais per a formació, segons la 

normativa vigent de les administracions competents. 

* Dur a terme altres tasques vinculades amb la Direcció operativa de serveis generals: 

• Coordinant-se amb les altres persones responsables de l’entitat tot col·laborant en 
l’elaboració, anàlisi d’impacte i execució de nous projectes i que aportin valor afegit al 
conjunt de l’organització, d’acord amb els objectius estratègics i la missió d’El Llindar. 

• Participant en espais interns de treball de caire col·laboratiu proposats per l’entitat i de 
temàtiques diverses. 

• Assistint a formacions, jornades, conferències o similars sobres qüestions d’interès per 
El Llindar i/o que poden afectar les seves àrees de responsabilitat. 
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• Mantenint-se actualitzat/da sobre nous recursos relacionats amb la joventut, les escoles 
de segona oportunitat, la formació i l'ocupació. 

• Garantint la confidencialitat de la informació gestionada a El Llindar, especialment la 
relacionada amb les persones usuàries. 

• Seguint les recomanacions de seguretat i prevenció de riscos laborals. 

COMPETÈNCIES REQUERIDES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TÈCNIQUES 

* Coneixements avançats de comptabilitat i comptabilitat de costos. 

* Coneixements econòmics i financers. 

* Coneixements del sistema educatiu català i de les escoles de segona oportunitat. 

* Coneixements de programes d’acció social, especialment per a joves. 

* Coneixements i tècniques en gestió d’organitzacions. 

* Coneixements de direcció estratègica. 

* Coneixements de gestió per competències (selecció, avaluació i desenvolupament). 

* Coneixements de tècniques de gestió de persones i equips (coaching, mèntoring, cohesió 
d’equips, entre d’altres). 

* Coneixements de normes i certificats ISO. 

* Coneixements de normativa de Prevenció de riscos laborals. 

* Coneixements de LOPD. 

* Coneixements de polítiques i normativa de relacions laborals. 

* Coneixements bàsics de sistemes informàtics. 

* Dominar les llengües catalana i castellana.  

* Dominar informàtica a nivell usuari (ofimàtica). 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

* Orientació a les persones, en especial, el jovent: desig i disposició d’ajudar i treballar en 
benefici de les persones, avantposant els interessos aliens als propis i mostrant una clara vocació 
de contribuir a millorar la vida de les persones ateses, tot detectant i satisfent les seves 
necessitats. 

* Compromís amb l’organització: capacitat per acceptar com a propis la missió, la visió, els 
valors i objectius d’ El Llindar, més el desig de pertànyer-hi i la disposició a esforçar-se en benefici 
de l’organització. També suposa cercar de manera activa i continua la millora de l’entitat. 

* Visió estratègica: habilitat per veure l’organització de forma global, projectar-la cap el futur, 
identificant àrees d’oportunitat i millora, establint fites a mig i llarg termini, i dissenyant plans 
d’acció, tenint en compte totes les variables de l’entorn que hi poden influir.  
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* Pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema 
complex i no evident, essent capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les 
causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o 
problemes que aparentment no estan connectats. 

* Lideratge, relació interpersonal i treball en equip: capacitat de transmetre una visió de futur 
i de donar coordenades clares i precises per a la consecució d’objectius i fites. També implica 
guiar i donar suport a l’equip cap a aquests resultats esperats, establint vincles de respecte i 
confiança, generant compromís i motivació en el personal col·laborador, mantenint una actitud 
assertiva en les relacions i treballant de forma cooperativa i coordinada (també amb 
professionals de fora de l’organització), exercint un liderat participatiu. 

* Organització i planificació: capacitat per definir les fases, processos, activitats i els terminis, 
així com d’avaluar els recursos necessaris per realitzar les funcions com directiu/va. Capacitat 
per avaluar i fer seguiment dels plans, metodologies, sistemes i processos de les àrees clau de 
l’organització i contribuir a assolir el màxim nivell de rendiment de tot l’equip. 

* Flexibilitat: habilitat d'adaptar-se, cercar i aplicar respostes àgils i eficaces, en diferents i 
variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el 
canvi de manera positiva i constructiva. 

* Disposició a l’aprenentatge: habilitat i disposició per adquirir i aplicar noves competències, 
valorant-les com una oportunitat de desenvolupament personal i professional. 

* Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara 
i efectiva mantenint una actitud assertiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. 
Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques. 

* Negociació: capacitat per a cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen 
necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i suficients 
encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades, que permetin assolir els 
millors resultats per a tota l’organització. 

REQUISITS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA 

Formació: es valorarà formació específica ajustada al perfil descrit. 
Experiència: 

Ø Mínim 3 anys en lloc similar en el Tercer Sector, en Organitzacions d’Acció Social o en 
funcions de Direcció. 

Ø En gestió d’equips de treball. 

CONDICIONS LABORALS  

• Jornada laboral:  38,5 hores setmanals.  
• Contracte:  indefinit, amb 6 mesos de període de prova. 
• Sou: Inicialment 36.000 euros bruts/any en funció de l’ajust competencial al perfil, amb 

perspectiva de millora.  
• Data d’incorporació prevista: febrer 2022.  

CANDIDATURA 

 Tramesa de CV a les adreces electròniques: tikacolo@gmail.com, peplozano@kiteprojects.net  


